św. Bonawentura (Giovanni di Fidanza, ok. 1218-1273)
kardynał, kanonizowany w 1482 r., doktor Kościoła
Przedstawiany jest we franciszkańskim
habicie, z krzyżem na piersiach i kardynalskiej pelerynie lub kapeluszu. Jego atrybuty
to anioł trzymający mitrę, księga, trzymany
w dłoni krzyż i drzewo Krzyża Świętego.
Święty Bonawentura OFM urodził się w
1217 r. w Bagnoregio w okolicach Viterbo,
zmarł 15 lipca 1274 w Lyonie. Teolog, filozof, doktor Kościoła, biskup, kardynał,
siódmy generał franciszkanów. Obok św.
Tomasza z Akwinu uważany jest za jedną z
największych postaci XIII wieku, jest klasykiem okresu scholastyki. Według legendy,
jako maleńkie dziecko został cudownie
uzdrowiony przez wstawiennictwo św.
Franciszka.
W okresie 1236-1242 studiował w Paryżu
filozofię na fakultecie sztuk wyzwolonych.
Tam też wstąpił do franciszkanów w 1243 r.
Następnie studiował teologię. Profesorem
uniwersytetu paryskiego został w 1257 r., a
w 1257 został wybrany generałem zakonu
franciszkańskiego. Jako generał Bonawentura dokonał wielkiej reorganizacji zakonu.
W 1263 r. z jego inicjatywy powstało święto
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. 3
czerwca 1273 został mianowany kardynałem-biskupem Albano.
Zmarł podczas obrad Soboru w Lyonie,
którego był jednym z głównych organizatorów. Został pochowany w Lyonie. W 1482
r. papież Sykstus IV ogłosił go świętym. Ponad sto lat później papież Sykstus V zaliczył
go w poczet doktorów Kościoła.
Miechów, MAŁ, figura w Bazylice Grobu Pańskiego
zobacz: Święci w Polsce i ich kult w świetle historii
http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/2b.html
http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/7b.html

https://ekai.pl/dzis-wspomnienie-sw-bonawenturybiskupa-i-doktora-kosciola/

1. USA – NY, fg w katedrze św. Patryka; P1260458- 26.IX,’08.
2. Leżajsk, PDK, fresk w baz. - Sankt. MB Pocieszenia;
3. Opole, pł. w ko Św. Trójcy;

4. Miechów, MAŁ, fg w baz. Grobu Pańskiego;
5. Włochy – Asyż, pł. na drzwiach baz. MB Anielskiej; P2070553- 12.IX.’13.
6. Włochy – Padwa, fg na kaplicy „Szkółki św. Antoniego”; P1880884- 14.VII.’12.

7. Włodawa, LBL, fg w ko św. Ludwika;
Warta, ko. WNMP (zdj. Andrzej Świniarski)
Warta, ko. NMP Matki Kościoła i św. Józefa (zdj. Andrzej Świniarski)
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